২৯. একে অন্যকে ক্ষমা েরা
যারা আপন্াকে সত্যযোরভাকে েষ্ট দেয় যাকের ক্ষমা েরা েষ্টের। োরোর প্রত্যমা পূ জা েরার ত্েকে দেরার মধ্য ত্েকয় ইস্রাকয়ল
জাত্য ঈশ্বরকে গভীরভাকে েষ্ট ত্েকয়ত্িকলা, ত্েন্তু যেুও ঈশ্বর যাকের ক্ষমা েকরত্িকলন্। ঈশ্বকরর আের্শ অন্ু সাকর আমাকেরও উত্িৎ
অন্যকের পাপ ক্ষমা েরা, এমন্ত্ে যখন্ দেউ ক্ষমা পাোর জন্য দযাগয ন্য় যখন্ও আমাকের উত্িৎ যাকের ক্ষমা েরা, োরণ অকযাগয
হওয়া সকেও ঈশ্বকরর োি দেকে আমরা আমাকের পাকপর ক্ষমা দপকয়ত্ি।

মূ ল পাঠ: মত্ে ৬:৯–১৫
প্রভুর প্রােশন্া োইকেকলর অযযন্ত পত্রত্িয এেত্ি অংর্। অেি এই প্রােশন্াত্িকয দয ক্ষমার ত্েষকয় দয ত্র্ক্ষা দেওয়া হকয়কি যা
দেত্র্রভাগ দক্ষকেই উকপক্ষা েরা হয়। আমাকের অভাে আর পাকপর ক্ষমা পাওয়া দয আমাকের এোন্তই প্রকয়াজন্, যীশুর আের্শ এই
প্রােশন্াত্ি যা আমাকের ন্ম্র ভাকে স্মরণ েত্রকয় দেয়। অকন্যরা যখন্ অন্যায় ো খারাপ ত্েিু েকর, পাপ দেকে ক্ষমা পাওয়া দলাে
ত্হসাকে আমাকের উত্িৎ যাকের এই োজ সহান্ু ভূত্য আর ত্েিক্ষণযার েৃ ত্ষ্টকয সাকে দেখা।
ঈশ্বর িান্ দযন্ ত্েশ্বাসীরা যাাঁর উোহরণ অন্ু সরণ েকর একে অন্যকে দেচ্ছায় ক্ষমা েকর। এই ত্েষয়ত্ি ত্ে েষ্টের?
১৪ আর ১৫ পে আকরেোর পড়ুন্। ঈশ্বকরর ক্ষমা দেন্ র্যশসাকপক্ষ

এই ত্েষয়ত্ি েযাখযা েরুন্।

এেজন্ েন্ধু আপন্ার োকি ত্মেযা েো েলকলা। আপত্ন্ যা ধ্কর দেলকলন্। এোর আপত্ন্ ত্ে েরকেন্
ে) যাকে ক্ষমা েরার আকগ ত্ে আপত্ন্ অকপক্ষা েরকেন্ দযন্ দস আপন্ার োকি ক্ষমা িায়?
খ) দস যত্ে এই অভযাসত্ি ন্া িাকড় ো যার মন্ পত্রেযশন্ ন্া েকর যাহকল আপত্ন্ ত্ে েরকেন্?
গ) ঈশ্বর দযভাকে এেজন্ পাপীকে ক্ষমা েকরন্ যার দিকয় ত্ে এই পত্রত্িত্যত্ি আলাো?
ঘ) আপন্ার এই েন্ধুত্ি যত্ে এেজন্ ত্েশ্বাসী হকযা, যাহকল ত্ে যার এই আিরণ আপত্ন্ ত্ে আলাো ভাকে ত্েকেিন্া
েরকযন্?

ক্ষমার্ীল আত্মা (ো অন্তর)
খ্রীকষ্টকয আমরা োধ্ীন্! এই েোত্ির অেশ আসকল ত্ে? এর আসল অেশ হকলা, যীশু খ্রীকষ্টর মধ্য ত্েকয় ক্ষমার দ্বারা ত্েশ্বাসীকেরকে
“পাকপর োসত্ব” দেকে মুক্ত েরা হকয়কি। আমরা দযকহযু ঈশ্বকরর োি দেকে আমাকের পাকপর ক্ষমা দপকয়ত্ি, যাই অন্যকের
পাপকে আমরা ত্েভাকে মূ লযায়ন্ েত্র দস ত্েষকয় আমাকের ঈশ্বকরর দেখাকন্া আের্শ অন্ু সরণ েরা উত্িৎ। আমাকের ত্পযার ময
আমাকেরও ক্ষমার্ীল আত্মা (ো অন্তর) োো উত্িৎ। আমাকের উপলত্ি েরা উত্িৎ দয আমরা দেউই ঈশ্বকরর অন্ু গ্রহ লাকভর দযাগয
ন্ই, আর যাই ন্ম্র হকয়, আমাকের অন্তকরর অন্তঃিল দেকে আমাকের উত্িৎ সত্যযোর ভাকে অন্যকেরকে ক্ষমা েরা। আমরা যত্ে
অন্যকেরকে ক্ষমা ন্া েত্র, যাহকল ঈশ্বর ত্ে প্রকয়াজন্ আমাকের ক্ষমা েরা? (মত্ে ৫:৭ পকে) যীশু আমাকের েকলকিন্ “েয়ালু যারা
যারা ধ্ন্য, োরণ যারা েয়া পাকে।” ত্যত্ন্ আকরা েকলকিন্ “দযভাকে দযামরা অন্যর ত্েিার ের, দসই ভাকে দযামাকেরও ত্েিার েরা

হকে” (মত্ে ৭:২)। আমরা অন্যকের প্রত্য দযভাকে আিরণ েত্র, ঈশ্বরও ত্ঠে দসইভাকে আমাকের প্রত্য েযেহার েরকেন্। যাকোে
যার ত্িত্ঠকয ত্লকখকিন্।
দয আইন্ মান্ু ষকে োধ্ীন্যা োন্ েকর দসই আইন্ দ্বারা যাকের ত্েিার েরা হকে, যাকের মযই েো েল ও িলাকেরা
ের; োরণ দয েয়া েকর ত্ন্, ত্েিাকরর সমকয় দসও েয়া পাকে ন্া। ত্েিাকরর উপর েয়া জয়লাভ েকর।
(যাকোে ২:১২–১৩)

অন্যকেরকে ক্ষমা েরা ত্ে আপন্ার োকি অকন্ে েষ্টের? অন্যকের ক্ষমা েরোর র্ত্ক্ত দেোর জন্য ঈশ্বরর োকি প্রােশন্া েরুন্।

অন্যকেরকে ক্ষমা েরা আমাকের োকি োভাত্েে ত্েষয় ন্য়। প্রত্যকর্াধ্ ত্ন্কয পারকল েরং আমাকের োকি ভাকলা লাকগ। পাপ দেকে
মন্ পত্রেযশন্ েরা আর মন্ দেকে অপরাধ্ দোধ্ েূ র হকয় যাোর প্রভাে আমাকের আিরণকে পত্রেযশন্ েরা উত্িৎ, ত্েন্তু অন্যকের
ক্ষমা েরকয দর্খার প্রত্িয়াত্ি আমাকের সমস্ত জীেন্ ধ্কর িলকয োকে। এেজন্ ত্েশ্বাসী যকযাই ঈশ্বকরর োিাোত্ি আকস,
অন্যকেরকে ক্ষমা েরা যার োকি যকযাই সহজ হকয় ওকঠ – োরণ যার জীেকন্র পুরাকন্া পাকপ পূ ণশ েভাে েেকল ত্গকয় ঈশ্বকরর
পত্েে আিরকণ রূপান্তর েরা হকয়কি। দপৌল এই পত্রেযশকন্র ত্েষয় েুঝকয দপকর ত্লকখকিন্
এই প্রভু হকলন্ আত্মা, আর প্রভুর আত্মা দযখাকন্ দসখাকন্ই োধ্ীন্যা। যাই, যখন্ আমরা অন্ােৃ য মুকখ আয়ন্ায় দেখা
িত্ের ময েকর প্রভুর মত্হমা দেখকয োত্ে, যখন্ যা দেখকয দেখকয আমরা সেকলই যাাঁর দসই রূপ (মত্হমাময়)
রূপান্তত্রয হকয োত্ে৷ দসই রূপান্তর আমাকের মত্হমা দেকে উজ্জ্বলযর মত্হমার মকধ্য ত্ন্কয় যায়৷ এই মত্হমা আমরা প্রভু,
ত্যত্ন্ আজ্ঞা েকরন্ যাাঁর োি দেকে লাভ েত্র৷ (২ েত্রন্থীয় ৩:১৭–১৮ WTC)

আমাকের েোর দিকয় োকজর দজার অকন্ে দেত্র্
দভকে যাওয়া সম্পেশ আোর গকড় দযালোর জন্য োউকে ক্ষমা েরা এেত্ি ভাকলা পেকক্ষপ। আমরা হয়কযা েলকয পাত্র “দোন্
সমসযা দন্ই আত্ম দযামাকে ক্ষমা েকরত্ি”। দেউ যত্ে সত্যযই আপন্াকে েষ্ট ত্েকয় োকে, দসই েযো ো স্মৃত্য - খুে সহকজ দভালা
যায় ন্া, যার জন্য অকন্ে সমকয়র প্রকয়াজন্। আপত্ন্ যত্ে োউকে ক্ষমা েকরন্ যা যত্ে যাকে মুকখ েলার সাকে সাকে আপন্ার
োকজও যার োকি প্রোর্ েকরন্ যাহকল যা যার োকি অকরা অেশ েহুল হয়।
পাপ ক্ষমা েরা আর েয়া েরা আকরা দেত্র্ গুরুত্বপূ ণশ যখন্ দয েযত্ক্ত অন্যায় ো ভুল োজ েরকিন্ ত্যত্ন্ এেজন্ অত্েশ্বাসী। এই
ত্েষয়ত্ি দেন্ একযা গুরুত্বপূ ণশ? ত্ন্কির দেখাকন্া আের্শগুকলা আপত্ন্ ত্েভাকে ক্ষমা েরার দক্ষকে েযেহার েরকয পাকরন্?

দযামার র্ত্রুর দোন্ গরু ো গাধ্াকে যত্ে অন্য দোোও িকল দযকয দেখ যকে দসিা অের্যই যার োকি ত্েত্রকয় ত্ন্কয়
যাকে। দযামাকে ঘৃ ণা েকর এমন্ দোন্ দলাকের গাধ্াকে যত্ে দোঝার ভাকর পকড় দযকয দেখ যকে দসই দলােকে দসই
অেিায় দরকখ িকল দযকয়া ন্া। যুত্ম অের্যই যাকে যা যুলকয সাহাযয েরকে। (যাোপুস্তে ২৩:৪–৫)
দযামার র্ত্রুর যত্ে ত্খকে পায় যাকে দখকয োও, যত্ে যার ত্পপাসা পায় যাকে জল োও; যা েরকল যুত্ম যার মাোয়
জ্বলন্ত েয়লা গাো েকর রাখকে, আর সোপ্রভু দযামাকে পুরস্কার দেকেন্। (ত্হকযাপকের্ ২৫:২১–২২)

প্রাসত্েে ত্েিু পে
অন্যকের ক্ষমা েরার ত্ন্কেশর্

ইত্েষীয় ৪:৩২; েলসীয় ৩:১৩

ভাইকয়কের ক্ষমা েরা

মত্ে ১৮:১৫–৩৫; লূ ে ১৭:৩–৪; ২ েত্রন্থীয় ২:৭–১০

ঈশ্বকরর ক্ষমা র্যশসাকপক্ষ

মােশ ১১:২৫

োকরা প্রত্যকর্াধ্ দন্োর দিষ্টা দোকরা ন্া

দরামীয় ১২:১৯; ১ ত্পযর ৩:৯

ক্ষমা েরার উোহরণ

আত্েপুস্তে ৫০:১৭–২১; গণন্া পুস্তে ১২:১–১৩; ১৪:১৯–২০; দপ্রত্রয ৭:৬০

লক্ষয েরুন্, এই েু ত্ি পকে ঈশ্বর আমাকেরকে আমাকের র্ত্রু আর যার ত্েষয়-সম্পত্ি দেখাকর্ান্া েরকয আকের্ ত্েকচ্ছন্। আপন্ার
র্ত্রুকে েয়া আর ভালোসা দেখাকন্ার মধ্য ত্েকয় আপত্ন্ খ্রীকষ্টর আের্শ অন্ু সরণ েরকিন্ আর যার োরকণ হয়কযা দস ঈশ্বকরর পকে
ত্েরকয পাকর। আপত্ন্ এই ধ্রকন্র আকরা দোকন্া ঘিন্ার েো মকন্ েকর েলকয পাকরন্ দযখাকন্ আমরা আমাকের েোর দিকয়
োকজর দজার আকরা দেত্র্ হোর প্রমাণ পাই?

প্রত্যকর্াধ্ দন্ওয়া দেকে ত্েরয োো
ঈশ্বর আমাকের েয়া দেখাকয ত্ন্কেশর্ ত্েকয়কি, ত্যত্ন্ আমাকের প্রত্যকর্াধ্ ত্ন্কয েকলন্ ত্ন্।। যাই প্রত্যকর্াধ্ দন্োর দিকয় আমাকের
েরং উত্িৎ েয়া দেখাকন্া - প্রত্যকর্াধ্ ঈশ্বকরর হাকয দিকড় দেওয়া েরং ভাকলা ত্যত্ন্ ন্যাযযযার সাকে সমস্ত ত্েিু র ত্েিার েকরন্।
মকের েেকল োরও মে দোকরা ন্া। সমস্ত দলাকের দিাকখ যা ভাল দসই ত্েষকয় মকন্াকযাগ োও। দযামাকের ত্েে দেকে
যযেূ র সম্ভে সমস্ত দলাকের সংকগ র্াত্ন্তকয োস ের। ত্প্রয় ভাইকয়রা, দযামরা ত্ন্কজরা প্রত্যকর্াধ্ ত্ন্কয়া ন্া, েরং
ঈশ্বরকেই র্াত্স্ত ত্েকয োও। পত্েে র্াকে প্রভু েকলন্, “অন্যাকয়র র্াত্স্ত দেোর অত্ধ্োর দেেল আমারই আকি; যার যা
পাওন্া আত্ম যাকে যা-ই দেে।” . . . মকের োকি দহকর দযকয়া ন্া, েরং ভাল ত্েকয় মেকে জয় ের।
(দরামীয় ১২:১৭–১৯,২১)

ঈশ্বর আসা েকরন্ দয, যারা খারাপ োজ েকর ত্েশ্বাসীরা দযন্ যাকের েয়া দেখায় আর ক্ষমা েকর। সত্যযোরভাকে দয ত্েশ্বাসী মন্
পত্রেযশন্ েকরকি এই ক্ষমার্ীল আিরণ যার অন্তর দেকে আসা উত্িৎ। আমরা যত্ে েয়া ন্া দেখাই, ঈশ্বর েকলকিন্ দয, ত্যত্ন্ও
আমাকের প্রত্য েয়াোন্ হকেন্ ন্া।

ত্িন্তার উদ্দীপে
ত্হকযাপকের্ ১৭ ৯ পকে দলখা আকি দয আমরা যখন্ োউকে ক্ষমা েত্র যাকের অন্যাকয়র েো আমাকের ভুকল যাওয়া উত্িৎ
দসই ত্েষয়িা আর েখন্ও মুকখ ো মকন্ আন্া উত্িৎ ন্া। আমরা যখন্ োকরা উপর রাগ হই যখন্ খুে সহকজই আমাকের
যাকে যার পুরাকন্া পাকপর েো মকন্ েত্রকয় যাকে েষ্ট ত্েকয ইচ্ছা হয়। এিা এেধ্রকন্র প্রকলাভন্, এই প্রকলাভকন্র উপকর
ত্ে ত্ে উপাকয় জয়ী হওয়া সম্ভে েকল আপত্ন্ মকন্ েকরন্
ত্ন্কির ত্েষয়গুকলা ত্ন্কয় ত্েকেিন্া েরুন্।
ে. মত্ে ১৮:২১–২২ পড়ুন্। যীশু এখাকন্ ত্ে দোঝাকচ্ছন্? এই পেত্ির অেশ ত্ে এই দয, দেউ যত্ে আমাকের ত্েরুকে
৭৮যম োর পাপ েকর, যাহকল যাকে আমাকের ক্ষমা েরার েরোর দন্ই? [দোকন্া দোকন্া োইকেকলর অন্ু োকে
েলা হকয়কি ৭৭ োর আমাকের ক্ষমা েরা উত্িৎ। আোর দোকন্া দোকন্া অন্ু োকে ৭৭ x ৭ = ৪৯০ োর আমাকের
পাপ ক্ষমার েরকয েলা হকয়কি।]
খ. এরেম এেত্ি ঘিন্ার েো দভকে দেখুন্। ধ্রুন্ আপন্ার এেজন্ েন্ধু আপন্ার প্রত্য খারাপ ত্েিু েরকলা, আর
আপত্ন্ যাকে ক্ষমা েকর ত্েকলন্। যারপর দস আোরও দসই এেই োজ েরকলা। এোর ক্ষমা েরা আপন্ার োকি
এেিু েত্ঠন্, যেুও আপত্ন্ যাকে ক্ষমা েরকলন্। এে মাস পকর দস আোর দসই এেই োজ েরকলা, এোর
আপত্ন্ অত্ন্চ্ছােৃয ভাকে যাকে ক্ষমা েরকলন্। দস যত্ে িযুেশ োর. . . ো ের্ম োর দসই এেই োজ েরকয
োকে, যাহকল ত্ে আপন্ার যাকে ক্ষমা েরা উত্িৎ হকে? দেউ যাকের ভুকলর ত্েষকয় দেেলমাে েু ঃত্খয ন্াত্ে
সত্যযোরভাকে দস মন্ পত্রেযশন্ েকরকি যার মকধ্য ত্ে পােশেয আকি?
গ. মত্ে ৫:২৩–২৪ পড়ুন্। ঈশ্বকরর সাকে আমাকের সম্পকেশর ত্েষকয় এই পেগুকলা আমাকের ত্ে ত্র্ক্ষা দেয়?
ঘ. মত্ে ১৮:২৩–৩৫ পড়ুন্। ক্ষমা ন্া েরকয িাওয়া এই োকর্র েৃ ষ্টান্ত দেকে ঈশ্বকরর ক্ষমার ত্েষকয় আমরা ত্ে ত্র্খকয
পাত্র?

সহায়ে অন্ু সন্ধান্
আপত্ন্ ত্ে এমন্ দোন্ ঘিন্ার েো মকন্ েরকয পাকরন্ দযখাকন্ আপত্ন্ োউকে ক্ষমা েকরকিন্ ত্ঠেই ত্েন্তু যাকে ক্ষমা েকর
ত্িকলা আপন্ার োকি অযযন্ত েষ্টের এেত্ি ত্েষয় যাকে ক্ষমা েরা ত্ে আপন্াকের েু জকন্র সম্পকেশর উপর দোন্ ভাকলা
প্রভাে দেকলত্িকলা? যাকে ক্ষমা েরার জন্য ত্ে ত্ে ত্েষয় আপন্াকে সহকযাত্গযা েকরত্িকলা?

দেউ যত্ে আমাকের প্রত্য অন্যায় দোকন্া ত্েিু েকর, ঈশ্বর িান্ দযন্ আমরা যাকের প্রত্য প্রত্যকর্াধ্ ন্া দন্ই েরং যাকের
আর্ীেশাে েত্র মত্ে ৫ ৪৩৪৮ দরামীয় ১২ ১৭১৯ ১ ত্পযর ৩ ৯ । আমাকের র্ত্রুকের দেন্ আমাকের ভালোসা উত্িৎ দস
ত্েষকয় এেিা দিাট্ট অন্ু কচ্ছে ত্লখুন্। র্ত্রুকের ভালোসার মধ্য ত্েকয় আমাকের ত্ে উপোর হকয পাকর

এই ত্েষকয় আকরা জান্কয িাইকল ত্ন্কি উত্িত্খয েই/সূ েগুকলা অন্ু সন্ধান্ েরুন্


The genius of discipleship দলখে Dennis Gillett (The Christadelphian েযৃশে প্রোত্র্য, ১৯৮৪)। ৭ অধ্যাকয়
ঈশ্বকরর ক্ষমা আর অন্যকেরকে আমাকের ক্ষমা েরার ত্েষকয় খুে ভাকলাভাকে েযাখযা েরা হকয়কি।

আকরা দেখুন্
৬. ঈশ্বর দেমন্?
২৮. মন্ পত্রেযশন্
৩৮. অন্ু গ্রহ
৪৪. ত্েিার
৫৫. ভালোসার ত্েত্ধ্-ত্েধ্ান্

